
XI. évfolyam 1898. 33. sziini. Selnieczbánya, augusztus 11

Selmeczbánvai Híradó.SELIECZ- Í1S BÉLABÁNYA SZAB. K IK  •  VAROS HIVATALOS KÖZLÖNYE,
F .W Ill/ r lt 'N l A r a k :

Egész évre 4 Irt. Fél évre 2  Irt. Negyed évre 1 Irt.
Egyes szám á ra  10 krajczár.

Az egyes szám ok kaphatók  Joerges Á. özv. és Fia könyvkereskedésében , 
to v á b b á  a  D eák P e ren ez -u tezáb an  Stark Miksa dohánytőzsdójóben. az 
K züst-u tczában  Tuschl Gusztáv czuk rá sza táb an , a K ő-téren Ochtendung 
Ignácz dohánytőzsdó jóben , a  S zen t-három sng -té ren  Gutlreund Samu 

doh án y  tőzsdéjében.
U g yanezen  e lá ru sító  h e ly ek en  la p u n k  rászóró h ird e tések e t is fe l

vesznek szabo tt árszab ásu n k  szerin t.

Fftszerknssló: V Ö R Ö S  I'  E R E N C Z

Felelős szerkesztő: S Z Í  A N C S A Y  M I K L Ó S .
A lapot ille tő  szellem i közlem ény  a  szerkesztőség, az an y ag i rósz a 

k ia d ó h iv a ta lra  ozifnzendő.

M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n .

I f i s H t i i l o M  h i r d e t é s e i t  d i j : s :
100 szóig 2  í r t ,  ezen tú l m inden  m egkezdett 100 szónál 1 ír t ta l  több. 

It la K á n k ir d e té s e k  h i r d e t é s i  d i j a :
Kgy 3-szor hasáhozott ga ru iondso r vagy ennek  té rm érték éért ó k r; 
m ásodszori h irdetésnél l ( ) #/«- harm adszori h irdo tósné l 2 0  °/#, tö b b 

szöri h irde tésné l 80  u/» á rkedvezm ény .
Nyilttér soronként 15 kr. Bélyegdi) minden hirdotés után 30 kr.

H irdetések  a  k iadóh iva ta lhoz  ezim zondók. H irdetés és n y íl tté r i  d i
ja k  előre fizetendők. K é z i r a t o k  n e m  a d a t n a k  v i s s z a .  -

A hontmegyei kiállításról.
Eddig azt tudtam, hogy a kiállítások, úgy 

a nagy nemzeti mint a világkiállítások nem 
egyebek mint oly vásárok, oly a n y a g i  ünne
pek, melyeken a gazdag kereskedéssel, fejlet
tebb iparral bíró országok, a tudományok és 
ipar terén elért sikereiket mutatgatják, saját 
népeiknek okulásául, az idegeneknek pedig némi 
részben kérkedéssel.

A nemzeti létünk első és második ezredéve 
közé eső mesgyére helyezett millenniumi ki
állításunk sem keltett bennem más érzést, sőt 
az akkor tapasztaltak arról győztek meg, hogy 
ez a kiállítás még anyagibb volt, mint több 
más.

Mióta azonban a hotmegyei kiállítás terve
zőinek működését, felfogását, szándékát ismerem 
s tervüknek immár kivitelét is láttam, azóta 
tudom, hogy nem csupán anyagi érdekre fek
tetett kiállítások is lehetnek.

A mi kiállításunk — mienknek is mond
hatjuk — ilyen, sőt bátran állítom, hogy telje
sen ment az anyagiasságtól.

A kegyeletnek két héten át tartó ünnepe 
leszen ez a történelmi kiállítás, melyhez a 
mindenre kiterjedő figyelem összegyűjtötte 
mindazt, a mi e nagy múltú, hazafias tényekben 
gazdag megyének s családjainak kiemelkedő 
történelmi mozzanataira, fényeire emlékeztet, 
mint e tények, e mozzanatok némán is beszélő 
tanúit.

Azok a foszladozó foliánsok, nemesi okle
velek jeles élő és és kihalt családok fényes 
múltjáról, nagy családi összeköttetéseiről beszél
nek. Ezeket a lapokat kegyelettel olvassa az

T Á E C Z A .
Kétség és remény.

Kinyill az ajtó, vak sötét mögötte,
A puszta, csöndes néma éjszaka.
Egy hang se hallik, fény seholse látszik,
Csak csend mindenhol és vak sötétség.
Benn árva gyertya lobbanó sugara,
A sárga láng, már az is hamvig égé, 
Fellobban néha, küzkődik hiába,
Mint haldoklónak visszatér az élet 
Utolszor egyszer, elernyedt erébe.

Kinyílt az ajtó, s nem nyitotta senki,
Kinyílt magától késő éjszakában,
Hogy otthon ültem árva gyertya mellett . .  . 
Kinyílt az ajtó lassan, neszt nem ütve 
S utolsót lobbant gyertyám árva lángja,
S csend lön köröttem, ti ztán ballbatám, 
Rémült szivemnek tompa dobbanását:
„ Egv-keltő-bárom“ olvasám magamban, 
Csend volt sokáig, folytó néma csend volt, 
Mint mikor bárdját emeli a hóhér 
S lecsapni készül, — bosszú néma csend... 
Aztán belépett halkan, neszt nem ütve 
Hosszú sötét alak, s leült nyugodtan 
Az asztal mellé éppen szembe vélem.

A jövevény sötét volt, mint az éjjé1,
Sötét ruhában, fátyollal fején,

idegen, s rajongással, jogosult büszkesscggel az 
élő utód.

Elmerengve e sokat beszélő diszmüveken, 
átfutva tekintetemmel azokat az ősi családfákat, 
melyeket kegyeletes kezek oly szorgos gon
dossággal őriztek meg családi ereklyeként, 
mintegy életre keltét érzem e kisebb hazánk 
jeleseinek, s rezgését hallom ama fák levelei
nek, melyek egy-egy ága egy-egy családot, 
történelmi nevet visel. A kegyelet is ki tudja 
hívni az enyészet helyéről a porladozó halottat, 
hogy újra éljen közöttünk, habár csak pilla
natig is.

Beszélnek e kiállítási tárgyak még másról 
is, arról is, hogy milyen erkölcsei, szokásai vol
tak a múlt századoknak, milyen volt a lelki 
szellemi képessége, sőt kézbeli ügyessége elő
deinknek, bemutatva Írott és nyomatott szellemi 
termékeiket, s iparukat.

A börtönök dobos üregéből előhozott kinzó- 
eszközök, rabbilincsekről hallgatok; ezek, saj
nos, úgy is állandóan érdeklődés tárgyai lesz
nek egyesek előtt, a kik a szebbet, a jobbat 
méltatni képtelenek.

A kiállítás megtekintését melegen ajánlom 
városunk közönségének egyebek között azért, 
hogy a mi testvér közös törvényhatóságunknak 
múltjával legalább egy rövid napon át bővebben 
foglalkozzunk, de másrészt azért is, hogy igy 
ott a mi selmeczi ereklyéinket is megláthatják 
többen, a kik azokat itthon megtekintésre soha 
sem érdemesítették; mert vannak ilyenek is 
közöttünk.

Igénytelen soraim bezárása előtt tisztelettel 
üdvözlöm e kiállítás rendezőségének minden 
anyagi érdektől ment vállalkozását, nemes tény-

S amint ott ül merőn szemembe nézve, 
Megismerém bár nem láttam soha; 
ő  volt, kit régen, régen ismerek már.
Ő volt, kivel már sokszor, oh be hányszor 
Találkozók magányos néma éjjel 
Világos nappal — nyüzsgő áradatban 
Fényes teremben — elrejtett magányban !
Boldog időkben — búban fájdalomban !
Oh ismerem! Tudom ki vagy ki későn 
Szobámba jöttél, nem első nekünk most 
E későn éjen a találkozás.

Oh éji vendég, ki éjféli órán 
Jöttél hivatlan’ s váratlan', ki, későn 
Nyitád meg az ajtóm nem kopogva, lopva, 
Ismerlek én, ha nem látom arezod,
Habár sötét fátyol takarja Is . . .
Tudom ki vagy, habár titok neved 
Előttem! — Szólj', hogy hívnak éji vándor?

Es tompa hangon, mint szólna sírból,
Vagy mérföldekről konduló harangszó,
Megszólalt halkan vontatott szavakkal:

Találkoztunk ezerszer eddig is,
Találkozunk mi még ezerszer is majd,
Nincs rejtve tőlem senkisem sehol
Egy ember, nincs egy árva gondolat . . .
Bölcsöd mellett az altató danába
Az én halk hangom, suttogó szavam volt,
Mi dajkád dalát megmérgezte volt. 
Gyermekjátékid vig lármája közbe

kedését s melegen óhajtom, hogy miként azok
ból az actaesomókból, iratokból, könyvekből 
életre kelnek az elhalt jelesek, úgy életet 
nyerjen a kiállítástól a hontmegyei muzeum, a 
mi úgy is terve, czélja a rendezőségnek !

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi birek. Schuszter János tel. fon építész, 

ki városunkban a távbeszélő hálózat kiépítési mun
kálatait vezette, kedden este városunkba érkezett, hogy 
az uj telephon állomások vezetékeit elkészíttesse. 
Ezekre a közigazgatási bejárás szombaton lesz. — 
Farbaky István orsz. gyűlt, képviselőnk városunkban 
időzik.

Föispáni látogatás. Főispánunk Öméltósága 
a keddi közgyűlésen elnökölt, délután pedig a köz
igazgatási bizottsági ülésen. Hétfőn látogatást telt 
Garam-Szt-Kereszten Dr. Rimély püspöknél. Ittléte 
alkalmával a kíséretében volt Totovics Kálmán megyei 
főszámvevővel együtt a megszokott figyelemben ré
szesült s polgáraink közül is többen állandóan társa
ságában voltak. Kedden este a városi Vigadó gyönyörű 
kerti helyiségében időzött főispánunk nagy vacsorázó 
társasággal s egyhangú volt az óhaj, hogy necsak fő
ispánunkat tisztelhessük gyakrabban e szép nyilvános 
kertben, de közönségünk is újból „divatba" hozza e 
kertet, melyei a város közönsége nem kis költséggel 
állíttatott helyre. A v. Vigadóban jelenleg 3 nyaraló 
család üdül s az ellátás tekintetében sincs panaszra 
okuk.

— Jutalm azások. A m. kir. belügyministerium 
jóváhagyta a törvényhatósági bizottságunk ama hatá
rozatát, melylyel Dénes Béla steft'ultói segédlelkésznek, 
ki a lefolyt tanévben a steft’ultói elemi iskolánál egy 
tanerőt helyettesitett, 150 frlnyi, Sobó Jenő bánya- 
tanácsos, akad tanárnak pedig, a ki a városi mérnöki 
állás üresedése idején a mérnöki teendőket végezte, 
300 frt tiszteletdijat szavazott meg.

Turisták összejövetele. A helybeli turisták 
ma, csütörtökön este 8 órakor a Bogya-féle vendeglö-

Én rontám el a gyermek öröm ét;
— Ábrándos ifjú törhetlen reménnyel 
Voltál, ki mindent rózsaszínbe' látott,
Ki tarka édent, zöld berek virányát 
Látta a puszta sivatagban is . . .
S csak ujjamat emeltem, s puszta volt 
Körötted ismét erdő és berek,
S ha egyet lebbent a szárnya fátyolomnak 
Csak szürke lön a rózsaszínű tájék.
— S miért szived epedt, hogy feltaláljad,
Kit alkotál magadnak képzeletben,
S a ki után futottál, fáradoztál,
Az eszménykép, ha megvan, hitted immár,
Elé borulva csókoltad ruháját 
Szerelmes szívvel, boldogságban úszva,
S önkívületben, — én közétek álltam,
És szétoszlott, mint ködfelhö előtted 
Az ideál, mit képzeltél magadnak,
S maradt helyébe undok ronda vár . . .

— De ugy-e, szóltam, — késő éji vendég,
— Mikor csalódtam és a ronda várat 
Láttam a képzelt eszménykép helyébe,
Ugy-e, hogy újra s újra fáradatlan 
Kerestem Ismét eszményképemet ?
És meg nem untam, hasztalan, csalódtam 
Először, s újra másodszor h iába!
S cl nem riasztott csontkezed ülése,
Sem fátyolod, sem ijesztő hatalmad . . . 
Megtörni képes engem nem valál te,
S megtörni engem nem is fogsz soha,
Amig bírom lábam, futok utánna,
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ben összejönnek, hogy megbeszéljék a M. T. Egyesü
letnek trencséni közgyűlésén való részvételűket. Fel
hívjuk az érdeklődők figyelmét ezen aug. 19-étól 22-éig 
tartó fölötte érdekes kirándulásra, melynek költsége nem 
fogja meghaladni a 25 irtot.

— A bányászok és kohászok pécsi közgyűlésen, 
mely ez évi szeptember hó 9-én lesz, városunkat 
Szilnyai József polgármesterünk rs Faibaky István orsz 
képviselőnk fogja képviselni.

— Szaktudósok conp . usa Selmeczbányán 
Városunk törvényhatósági bizottsága egyhangúlag ha
tározta el legutóbbi közgyűlésében, hogy a bányászok 
s erdészek egyesületét az 1900-ik évre meghívja, illetve 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pécseit össze
ülő szakegyesületet azon viszonynál fogva, mclylyel o 
város mint bányaváros és erdőbirtokos a két egyesü
lettel áll, felkérje, hogy 1900-ik évi congressnsát vá
rosunkban tartsa meg, mely czélra a közgyűlés a jövő 
évi költségvetésbe 1500 frtot határozott felvétetni.

— Városunk erdei. A beszterczebüiyai m. kir. 
erdőfelügyelőnek a selmecz- és bélabányai városi 
erdők kezelésének s kihasználásának megvizsgálásáról 
szóló jelentését törvényhatósági bizottságunk c hó 
9-én tartott közgyűlésében megnyugtató tudomásul 
vette s elrendelte, hogy az erdőfelügyelőségnek az 
erdő kezelésére és hasznosítására irányuló szaktanácsai 
az erdőmesternek véleményes jelentésével együtt az 
erdőögyi szakbizottsággal lárgyallalja, .továbbá, hogy 
köszönetét mong a beszterczebányai ordöfelügyelőség- 
nck az erdők részletes megvizsgálásáért s szak
tanácsaiért.

A dunántúli jégkárosultak részére városunk 
tanácsa a város pénztárából 5 frtot engedélyezett s 
egyúttal gyűjtést rendezett, melynek eredményét c 
napokban teszi ál a dunántúli orsz. képviselők állandó 
segélybizottságának.

— Hontmegyei történelmi kiállítás. A Vaszary 
Kolos bíboros herczegprimás 0  ominenliájának véd
nöksége alatt létrejött és 1898. évi augusztus hó 
13-ikán déli 12 órakor megnyíló Hont vármegyei tör
ténelmi kiállítás ünnepének sorrendje a kővetkező: I. 
Horváth Béla főispán, a kiállítás elnöke a kiállítást 
déli 12 órakor megnyitja. 2. Nagy Iván a magyar 
tudományos akadémia tagja stb. beszédet intéz az 
ünneplő közönséghez. 3. A kiállítás megtekintése. 4. 
Délután 2 órakor társas ebéd a városház nagy termé
ben ; egy teríték ára 2 frl 50 kr. jelentkezést leg
később augusztus hó 10-éig Totovics Kálmán ti), fő
jegyző fogad el.) 5. Ebéd után a vármegyeház park
jában a vendégek tiszteletére nyári mulatság lawn 
tenissel, kuglizással, tánczczal. (5 Este 9 órakor a 
városház összes termeiben láncz. 7. Másnap a ven
dégek kívánat ára kirándulások Drégely várához és 
a Szondy kápolnához. A kiállítási belépti jegyek ára : 
Hétköznap 30 kr.. ünnep és vasárnap 10 kr. Állandó 
jegy a kiállítás egész tartamára (augusztus 13-tól
27-ig) 1 írt 50 kr. Megjegyzés: A megnyitási ünnep
ségekre és a kiállítás megtekintésére jövő közönség 
felki rétik, hogy jövetelét a kényelmes elszállásolás 
miatt Marék Károly főszolgabírónál eleve bejelenteni 
szíveskedjék.

A polg. lövölde főlövészete és az ezzel 
kapcsolatos dijtekézés t. hó 7-én és 8-án vidám han- 
gillatban, élénk kedvteléssel folyt le, melyei a kedvező 
időjárás is emelt. Csak a szerencse néni igen kedvc- 
zett lövészeinknek, mert inig máskor egy délutáni

Amig bírom eszein rágondolok,
Aliiig képzelmem rózsaszínűt álmod'
Csak őt logom keresni mindenütt!
Ismerlek én. ki vagy le éji vendég.
Ki ellensége vagy az ideálnak,
Ki elzavartad annyiszor előlem 
Almomnak tárgyát, boldogságomat . . . 
le  vagy, te vagy a Kétség! Én vagyok, szólt

A késő éji vendég, én vagyok,
S ha űztelek, csalódni késztettelek,
Üldözni foglak, és csalódni fogsz is
Oh jaj bo hányszor fogsz te még csalódni! . . .

S a hogy beszélt, a csendes nyári éjben 
A szürke égnek legalján keletről 
Halvány arany esik húzódott ragyogva,
S pirulni kezdett lassankint a menybolt,
Feltört az első lángsugár az égre,
És megszólalt künn a dalos madár,
A kis pacsirta reggeli imája,
A nyári hajnal lassú virradása,
A hajnalnak fenséges hymuusa . . .

S a hogy kigyult a hajnalhirdctő 
Arany sugár a menynek boltozatján,
Szobámba tűzött ajtómon keresztül,
S arany színűvé vált a vak homály,

lövészeten 3 sőt több szőglövés is fordul elő, ez alka
lommal senkinek sem sikerüli szöget találni, bár u 
két allövészmestor Seidel Ágoston és Fiedler Gyula 
1 1 oly lökéletes négyest lőttek, melyek határozottan
szőglövés szamba vehetők. Esett egyébiránt 2185 lövés 
1715 köregységgel, melyek közölt volt 51) négyes. Az 

első dijat Fiedler Gyula, a 2-al Seidel Ágoston, a 
3-al WestholV Károly, a 4-et Havas János, az 5-et 
Belházy Gyula, a C-at Hlavathy József, a 7-et Ür. 
Slnller Gyula, a 8-at Matzán Ferenc/, a 9-el Liba 
Antal és a 10-el Krausz Vilmos nyerte meg. Négyest 
lőttek: Seidel Ágoston 12-őt, Fiedler Gyula 12-61 
\\ csihol! Károly 2-öt. Matzán Ferencz 2-öt, Havas 
János G-ot, Belházy Gyula 4—el, Liba Antal 1-el, Ür. 
Slullor Gyula 2-ŐI, Krausz Vilmos 2-ől, lJlavalhy 
Józsel 1-el, és l'Viebert Ferencz G-ol. A 8-án meg
tartott közös ebédel több előkelő vendég részlvételo 
mellett derült vidámság s pezsgő kedv fűszerezte. Az 
első pohárköszőnlőt Dr. Slnller Gyula fölövé zmesler 
ügy is mint az egyesület elnöke a vendégekre és a 
jelenlevő egyesületi tagokra, valamint az egész egye
sületre mondotta, mire a mint vendég jelenlevő 
Májthényi N. meleg szavakkal a főlövészmeslerre és 
az egyesületre emelte poharai. Ulána Heincz Hugó 
liszli ügyész az első allövészmeslerl, Seidel Ágostont, 
ügy is mini az egyesület pénztárosát s kezelőjét éltette, 
ki hosszú, 21 évre terjedő buzgó és fáradhatatlan 
működésével az egyletnek nagy szolgálatot telt s 
magának ezáltal kiváló érdemiekéi szerzett, a mit Seidel 
Ágoston magyar s német nyelven vegyest megköszönve 
poharát emelle a városi tanácsra, főleg pedig váro
sunknak jelen volt polgármesterére, Szilnyai Józsefre, 
ngvis mini az egyesület párlfogójárn, egyúttal kősző- 
nelenek s hálájának adott kifejezést azon segélyért, 
melyben a városi törvényhatóság az egyesületet hosszú 
- vek óla állandóan részesíti. Azután Liba Antal a 
pártoló tagokul, mint az egyesülői fenntartó tényezőit 
' Ibiié,  továbbá Szilnyai József, Heincz Hugóra és 
Kachelmann Károlyra, Marsehalko Gyula Dr. Sluller 
Gyulára és Szilnyai Józsefre, Dr. Sluller Gyula Heincz 
Hugóra és a vendégképpen jelenvoll Szarlórisz Ferencz 
W™- lnn«™  ojnelle poharát, ki a derék egyesületnek 
századokra terjedő működése iránt elismerésének s 
jo indulatának azzal adóit kifejezési, hogy az egyesület 
aHipilo lúgjai közé léped, mely kinyilvánítását álta
lános tetszés > hangos éljenzés kövedé. Miután még 
Marsehalko Gyula a lövészek nejeit s általában a 
hölgyökéi, Dr. Sluller Gyula pedig a legidősebb lövészt. 
Marsehalko Gyulát éllelle, Seidel Ágoston első al- 
lou'szmesler bemutatta azon nyereménytárgynkal, 
melyeket ö legközelebb a Becsben tarlóit ötödik 
osztrák szövetséges és császári jubileumi lövészeten 
nyert, melyek közöli egyéb kisebb nyeremények mellett 
különösen a 3. dijat nyert 400 koronás nyeremény 
aranyban, mely egy igen csinos s művészies ízléssel 
kiállilott dobozban vau elhelyezve, valamint egy szép 
ezüst serleg általános tetszést nyeri. A szerencsés 
nyerő ezen serleget az egylet folytonos fejlődésére s 
állandó virágzására emelte, mely jó kívánságához, mi 
is lclies szívvel hozzájárulunk. Megemlítendő még. 
hogy a lövészek e szép ünnepét f. hó 8-án délután 
ü niint városunkba érkezett országgyűlési képviselőnk. 
Farbaky István is meglátogatta és több órát töltőit 
el olt kedélyesen.

Magyar állami opálbányák. Világhíre van 
a sárosmegyei opálbányáknnk s az a nemesítő, melyet

A nyit! ajtón halk léptekkel, sielve 
H e l é p e t l  rajt' a ragyogó sugárral 
I' elier ruhába, dicsfénytől Övezve 
lágy ifin vándor és melléin leüli, 
l-.s álölelt karjával biztatóan.

Xr csüggedj, bízzál, ill vagyok le véled,
\ éh m haladsz majd hízva és remélve.
5 ha bízva és remélve tűzkődül
Az esziiicnyképérl, bár szásznr csalódtál,
Meg feltalálod majd százegyedikszer 
Az ideált az én nyomomba lépve I

6 a nyílt ajlőn halk léptekkel síelve 
Eltávozott a rémes éji vendég,
Meghalráll s ellőni, mint a küdgomoly 
Mii szélzavar a hajnalnak fuvalma-
S "rulárdall melleit, hajnal glóriáján 
I lomra kelvén, hogy tovább keressem 
Az eszményképei, mit lelkem sovarog,
\ ■ z. 1 tovább a hajnal vándora 
I liin- ruhában, -  ü az a Kemény!

Szllassy Iván.

Vőrösvágás határában a föld színére hoznak, egyik 
specialitása Magyarországnak. Az opálbányászat annak 
idején királyi haszonvétel volt s ma is a kincstáré a 
vörősvágási bánya, de a mull század vége óta állan
dóan bérbe volt adva. A bérletek lejártával a pénz- 
tigyminister állami kezelésbe vette ál az opálbányá- 
szalot s modern kutató-berendezések segítségével az 
eddiginél nagyobb hasznot kell kihozni belőle a 
kincstár javára, a mi bizonyára sikerül is, ha tekin
tetbe vesszük, hogy e század elején, valamit később 
a Goldsmidl család igen csekély bérletet fizetett, az 
Egger ezég is jutányos feltételek mellel! bérelte azokat 
és hogy most a selmcczbányai in. kir. bányaigazgató
ságnak szakszerű és lelkiismeretes gondozása alá 
került e világra szóló kincseket rejtő bánya.

A hontm egyei történelm i kiá llításra  Sel- 
meczről o köv. tárgyakat szállíttatta Ipolyságra pol
gármesterünk :

1. Egy köhajitó gép
2. Egy puska, egycsövű
3. Egy golyó töltény
4. Egy kétcsövű puska
5. Egy vállpuska
G. Egy légpuska
7. Egy alabárd
8. Egy nyilpuska
9. Egy kard tok

10. Egy kard
11. Egy tőr sárgaréz fogantyúval
12. -13. Egy mell-és hátvéd
14. Hat darab nyíl
15. Egy töltény zacskó
10. Egy szurkos gyújtó buzogány
17. Egy szurkos gyűrű
18. -19. Bányászati jelvény,-véső és kalapács
20. Városi jogkönyv ezüst kapcsokkal
21. Régi, bányász üregben talált vasék és kalapács
22. Hat pecsélnyomó
23. Templomi szőnyeg a XVJ1 századból
24. II. Ulászló állal adott oklevél nagy pecséttel
25. Jogkönyv második példánya
20. III. Ferdinánd féle okmány
27. V. Ferdinánd vásárjoga
28. Régi ezüsl kehely
29. Számadási könyvek 151G. 1544 és 1584-ik

évből
30. -31. Incunabulumok 1400. és 1492. évből.
32. Egy lovas zászló Mária Tél-esia korából

piros selyem alappal.
33. Egy zászló kék selyem alappal.
34. Egy török handzsár Gelinjéből.
35. Diszkard a XVIII. századból.
30. Egy lábbilincs.
37. Egy karbilincs.
38. Egy öv, nehéz vas.
39. Zászlószalag.
•10. Nagy faláda ó-néinet stylben.
41. Egy bányászka bál I. Ferencz József király Ó

Felsége viselte.
42. Egy bányászsüveg I. Ferencz József király Ő

Felsége viselte.
43. Egy női öltöny. Stefánia főherczegnő részére

készüli.
Muszka József tá rg y a i:

Egy puskagolyó, mely Muszka József 48-as 
huszár-cadel karjából esett ki orvosi műtét folytán.

iNagy S.-iudoi tábornok levele Ivánka Zsigmond 
kormánybiztoshoz Muszka József fölvételéről.

Balassa János orvosi bizonyítványa Muszka 
Józsefen végbevitt műtétről. Certifical.

Mihalik Istvánná úrnő
így 100 éves pipál állított ki, mely hivatva van a 
sehncczi pipa jóhirét igazolni.

A fenti tárgyakat Vörös Ferencz tb. főjegyző 
adta át Pongfácz Elemér kiállítási igazgatónak, ki 
azok elhelyezésére külön helyiséget jelölt ki, mely 
„ s c l me c z i  s z o b a "  néven szerepel a kiállítási 
katalógusban.

A kiállítási igazgató részéről a legnagyobb elő
zékenységgel találkozott a város megbízottja, a sel- 
meczi szoba berendezésénél tetszése szerint intézked
hetett a tárgyak elhelyezését illetőleg. Az értékesebbek 
üveg szekrényben vannak gondos őrizett alatt.

főispánunk ö méltósága is kijelentette lörvény- 
li a lósági bizottságunk utóbbi közgyűlésén, hogy a 
tárgyakra, melyek ép állapotban érkeztek Ipolyságra, 
kiváló gondot fordít a rendezőség s azokat ugyancsak 
ép állapotban fogják visszaszállítani.

Bányászok közgyűlése. Pécsett szeptember 
hú 9-én fogjuk megtartani az ez évi közgyűlésünket, 
hol a bányászatra beható fontos kérdések a többi 
közöli „a banya- és kohólisztviselők minősítését sza
bályozó törvényjavaslat és a bányászati akadémiának 
újjászervezésének kérdése" kerülnek tárgyalás alá, 
leiiát olyan kérdések, a melyek a magyar bányászat

_________ __________________ 1898. augusztus 11.
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jövőjére nézve a legnagyobb fontossággal bírnak és 
azért kell hogy minden magyar bányász, ki szakját és 
hazáját szereti, ebhez hozzászóljon. E mellett élvezni 
fogjuk a találkozás és viszontlátás őrömét, kilátásunk 
van továbbá arra is, hogy Ó Excellentiáját, egyletünk 
védnökéi fogjuk tisztelhet i körűnkben. A dunagőz- 
hajózási társaság vendégként szívesen fogja üdvözölni 
mindazokat, kik akkoriban országunknak legszebb és 
legérdekesebb bányáit meglátogatják. Végre egyletünk 
és bányászatunk további fejlődésére nézve fontos, hogy 
ezen közgyűlés alkalmával lesz a tisztujjilás, hol há
rom évre fogják megválasztani a tisztviselőket. Úgy 
mi, mint Pécs város lelkes polgárai valamint a duna- 
gözhajözási társulat derék tisztikara mindent elkövetnek 
hogy oltani időzésünk a bányászatra nézve üdvös, 
hasznos, a résztvevőkre nézve érdekes és tanulságos 
legyen, egyedül tehát csakis a mélyen tisztelt tagtárs 
uraktól függ bebizonyítani, hogy mennyiben van köz
tünk lelkesedés, erő, akarat és tehetség kitűzött czél- 
jaink elérésére és azért kérjük a mélyen tisztelt tagtárs 
urakat, hogy erre a közgyűlésre tömegesen megjelenni 
szíveskedjenek. Az 1898. évi szeptember hó 9-én tar
tandó közgyűlés munkarendjét illetőleg, a választmány 
a következő Programban állapodott meg: 1. Elnöki 
megnyitó és a bizottságok üdvözlése ; 2. Emlékérmek 
átnyujtása; 3. A titkár beszámoló jelentése, az egye
sület múlt évi működéséről; 4. A pénztáros jelentése;
5. A pénztár vizsgáló bizottság jelentése és ennek 
alapján : 6. A felmenytvény megadása; 7. A minősítési 
törvényjavaslat tárgyalására kiküldött bizottság elnö
kének jelentéstététele ; 8. A selmeczbányai bányászati 
akadémia újjá szervezése tárgyában benyújtott javaslat 
tárgyalására kiküldött bizottság elnökének jelentél ele. 
9. A jövő évben megtartandó közgyűlés székhelyének 
megállapítása; 10. Az osztályok javaslatainak tárgya
lása; 11. Tisztujitás. 12. Az 1899. évre vonatkozó 
költségelőirányzat megállapítása; 13. Esetleges indít
ványok és javaslatok: 14. Az ülés ünnepélyes bere
kesztése.

— Selmecziek Ipolyságon. A tegnapi értekez
letből folyólag, melyek a hontmegyei történelmi ki
állítás látogatása érdekében hivott egybe polgármes
terünk, most már biztosra vesszük, hogy társtörvény- 
halóságunk kiállítását sokan fogják polgártársaink 
közül meglátogatni. A 13-án végbemenő megnyitó 
ünnepre is többen rándolnak ki Ipolyságra, viszonozva 
a hontiak kedves látogatását, akik a tűzoltó ünnepekhez 
„Selmeczre fel“ jelszóval indullak a múlt hóban.

— Az épülő vízvezeték. Az uj utón keresztül 
vonuló uj vízvezetéki ag munkálatai rohamosan halad
nak s a vízvezeték talán még a kitűzött idő elölt ké
szen lesz. Felhívjuk azok figyelmét, kik az uj vízve
zeték környékén laknak s a  vizet h á z a i k b a  óhajtják 
bevezettetni, hogy ebbeli szándékukat a városi tanács
nál bejelentsék, mert a vízvezetéki munkálatok tar
tama alatt a házakba való bevezetés költsége is kisebb 
lesz. A használati dijak még megállapítva ugyan nin
csenek, de előre láthatólag lakrészenként évi 1 frl 50 
krnál többet kitenni nem fognak s a város tanácsának 
még az is számiéban van, hogy a házakba való be
vezetés költségeit is több évre ossza fel, hogy ez által 
az egyes háztulajdonosok túlságosan megterhelve ne 
legyenek.

— Vihnye fürdőből. A lefolyt heti fürdőéletről 
ismét csak kedvezően szólhatunk. A vendégek száma 
felülmullja az előző években elért számol; kedvesek 
is mindannyijan kivétel nélkül s a fürdői élet állan
dóan vig. Kellemesen szórakoztatta e héten a közön
séget az a hangverseny, melyet egyes lelkes betegek 
kezdeményezésére maga a közönség rendeztetetl Balogh 
Laczinkkal, általános tetszéssel kisérve jó prímásunk 
játékéit. Polgár Gyula jellem művészünk ismét általá
nos tetszéstől kisérve játszott. Sauerteig komikus is 
felkereste fürdőnket s igy szórakoztató mulatságokban 
sincs hiány, mint a hogy a jó levegőben, kellemes 
sétákban s üdítő fürdésben is bőségben vagyunk.

— A „F. M. K. E.“ Pőstyén-fürdőben, 1898. 
szept. 7-én és 8-án tartandó XVI. évi rendes, tisztújító 
közgyűlésének programmja: Szeptember 7 -én : D. e. 
9 órakor a nyitramegyei tanító-egyesület közgyűlése. 
I). u. a F. M. K. E. tagjainak ünnepélyes fogadtatása 
a vasútállomáson; bevonulás, elszállásolás. D. u. 
6 órakor a F. M. K. E. központi igazgató-választ
mányának ülése. Este fél 8 órakor hangverseny a 
Pőstyén-fürdői színházban. Utána ismerkedési estély 
tánczmulalság. Szeptember 8-án: D. e. 10 órakor 
a F. M. K. E. közgyűlése a következő programmal: 
1. Elnöki megnyitó beszéd. 2. A jelenlegi tisztikar 
lemondása és uj tisztikar, valamint központi igazgató
választmány megválasztása. 3. Az ügyvezotőség évi 
jelentése az egyesület tevékenységéről. 4. Az egyesületi 
szervezet módosítása. 5. Központ és a választmányok, 
valamint az egyesületi kisdedóvodák 1897. évi zár

számadása, erre nézve felmentvény megadása és 1899. 
*vi költségelőirányzat. G. Kisdedóvodák államosítása, 
uj kisdedóvodák felállítása és az államsegély. 7. A 
kőrmöczbányai Simó-féle hagyaték értékesítése. 8. 
Egyéb, még a közgyűlésig esetleg beérkező javaslatok 
és indítványok. Délben 2 órakor társas ebéd. (Egy 
teríték ára 2 frl 80 kr.) Kéretnek mindazok, akik 
kedvezményes vasúti utazásra, elszállásolásra igényt 
tartanak, s a küzobéden részlvenni óhajtanak, hogy 
ezekre vonatkozószivesértesilésüke! legkésőbb augusztus 
hó 25-ig a F. M. K. E. titkári hivatalával (Nyílra) 
tudatni méllózlassanak. Mindennemű tájékozással és 
felvilágosítással levélbelileg és készségesen szolgál a
F. M. K. E. titkára, Nvitrán.

Hol van Selmecz ? Hát a h. 48° 27.5' és a 
sz. 3G° 34' alatt és közölt fekszik ebben az édes ha
zában, melynek a nevét oly nagyon sokszor hangoz
tatjuk, el nem feledve mindanynyiszor azt scir, hogy 
ez ős bányaváros a magyarságnak és az általános 
kultúrának védőbástyája és emporiuma stb. Hát ebből 
az érdeméből semmit sem von le az én Sz. fővárosi 
hírlapíró barátom, de azt határozottan állítja, hogy a 
nagyvilággal való érintkezés tekintetében egy oláhor
szági kis faluval sem igen velekedhctik s meggyőződvén 
arról, hogy a déli 12 óra után Selmeczbányán feladott 
levelek egy egész délutánon és hosszú éjen át itt he
vernek a poslkisztliben s csak harmadnapra juthatnak 
el az az ország szivéig Budapestre, s igy az ő szép 
kis felesége, meg munkatársai kétségbe esnének az ö 
hallgatása miatt, a délutáni 2 óra G perczkor érkező 
vonatról leszállva azonnal tisztában volt a helyzettel 
s a teendőkkel. Mit telt tehát? Be sem jött a városba, 
hanem a 40 perez múlva induló vonattal tovább 
utazott, „borzadva gondolnék — ugymondván — min
den pillanatban még a ti kedves körötökben is különben 
kedélyességéről jóhirü várostok falai között arra a 
távolságra, melyre estem s e mellett tetemes anyagi 
veszteségemmel is járna ilyen mód nélkül elhagyatott 
városban hosszabb ideig tartózkodnom.“ Hogy e lény. 
mely múlt vasárnap történt meg, elszomoritóan, de 
hűen illustrálja közlekedési viszonyainkat, azt nem 
tagadhatjuk s igy igazolva láthatnák már egyszer az 
illetékes körök e város közönségének oly gyakran 
felhangzó panaszát.

— Por a m edvebőrért. A rutlkai vonal a minap 
bekergctelt egy erdei maczkól a Körmöcz melletti 
alagútba s elgázolta. A vadászati törvényre támasz
kodva a püspöki uradalom ’erdőmeslere port indított 
e miatt az államvasutak igazgatósága ellen, azt állít
ván, hogy az alagút az ö vadászterületébe esik. Hasz
talan védebezett az állami vasutak képviselője, hogy 
az alagút nem vadászterület, az első fokú bíróság a 
püspöki erdőmeslernek adott igazat. Most feljebb megy 
az ügy, hogy elintézést nyerjen az a kérdés, vájjon 
vadászterület-e az alagút és hogy állami-e a medve
bőr vagy püspöki ?

— „M agyar Könyvtár44, melynek számai már 
meghaladták a félszázat, most küldi szét júliusi füzeteit. 
A sort Cavallottinak, a nemrég oly tragikus módon 
elhalt nagy olasz költőnek legszebb és leghíresebb 
munkája nyitja meg, az .,Enekek Éneke" ez. bájos 
verses dramoletl, mely Radó Antál magyarításában 
bizonynyal a mi színpadainkon is hosszú életű lesz. 
követi ezt Fáy Andrásnak válogatott meséi, melyeket 
kivált az iskolára való figyelemmel, Badics Ferencz, 
a kiváló irodalomtörténész válogatott össze és látott 
el magyar bevezetéssel. Az 55. Szalagubnak, a nagy
orosz elbeszélőnek, egy kis regényét tartalmazza. 
„A medve* — ez a czime az Ambrozovits Dezsőtől 
kitünően fordított munkának — egy a társadalmi 
formáktól idegenkedő, érdekes karakternek megkapó 
szerelmi történetét mondja el. A magyar elbeszélő 
irodalmat e sorozatban Ambrus Zoltán képviseli, ez a 
mélyen érző, finom megfigyelései novellistánk, a ki 
„Hajótöröttek" czimmel nyolez legszebb elbeszélését 
adja itt ki. Végre az 57. szám egy nagy modern 
német Írónak, a nálunk már ismert Meyer Konrádnak 
egy kis remekművet nyújtja, melyet úgy a lelki élet 
analysisénél, mint a megkapóan festett történeti hát
térnél fogva mindenki gyönyörrel fog olvasni. Mind e 
füzetek 15 kr.-jával kaphatók a kiadó czégnél; Lampcl 
Róbert (Wodianer F. és Fiai, Andrássy-ut 21.) és 
minden könyvkereskedésben. — Az eddig megjelent 
füzetek teljes jegyzékét a kiadók kívánatra bárkinek 
ingyen küldik meg.

— A k á rty a  adósság- nem adósság-. A kir. 
kúria kimondta, hogy a kártyajátékból a bíróság elölt 
érvényesíthető kötelem nem származik. A ki tehát 
kártyajátékból folyólag adós maradt, azt nem lehet 
fizetésre kötelezni,

— Irodalomi Értesítő. Bolanden Konrád ma 
ünnepli hetvenedik születése napját; ez alkalomból 
összes 1040 ivén G9 kötetre terjedő szépirodalmi munkái

magyar fordításban 70 fit helyett fűzve 5 frtért, egész 
vászon diszkötésekben 85 írt helyett 12 frt 50 krért 
küldetnek meg. Megjelent: Dvorzsák „Idézetek Tára44 
zsebkiadás, közel ezer szerzőtől több mint 4000 idézet, 
ára fűzve 2 frt, diszkötésben 2 frl. 40 kr. Gomp. Theol. 
Dogm. tűzve GO kr. kötve 1 frt. Gomp. Hermeneut. 
Inlroductio GO kr. kötve 1 frt. Havi Füzetek kiadóhi
vatala, Budapest II. Donáti-u. 3.

Hivatalos rész.

A városi anyakönyvvezetök hivatalos 
közlései.

I. kor. Selmeczbánya, Banka, Rovna.
1898. jul. 4-től aug. 10-ig. 

Halálozás.

a•c«
£ Az elhunyt neve
C/2

Halál oka

171 Schramek N. halvaszületett
172 Richler Fülöp 63 é. tüdővész
173; Halódek József 2 é. gyermekaszály
174; Hofstüdter Henrikné 34- é. vizkór

Született 1 gyermek; házasság nem köttetett

5185 sz. 1898.

Hirdetmény.
Selmecz- Bélabánya város tanácsa részéről közzé 

tétetik, Hogy a város tulajdonát képező
í. városházi pincze épület
2. vározházi II. s ámu bolt
3. magasházi felső bolt
4. „Doolinai" korcsma épületi
5. kórházi nagy kert
G. kórházi épületben levő pincze
7. korcsolya tér
8. mészégetési kemenezék
9. újvári legelő —
1898. november 1-től illetve 1899. január hó 1-től 

kezdve 3 esetleg G évre Írásbeli ajánlatok tárgyalásá
val egybekötött f. évi augusztus hó 10-ik napján d. e. 
10 urakor a városi tanácsteremben 'ártandó nyilvános 
árverés utján bérbe fognak adatni. Miről árverezni 
szándékozók azon hozzáadással értesiltelnek, hogy az 
árverezési feltétételek hivatalos órákban a városi gaz
dasági előadó tanácsnoknál betekinthetök.

Selmeczbanya, 1898. évi augusztus hó 9-én.
Szltnyal József, 
polgármester.

3479. sz. Számv. 898.

Hirdetmény.
Mely szerint közhírré tétetik, hogy a folyó évi 

fegyveradó kivetési lajstromok a lévai m. kir. pénz
ügyigazgatóságnak érvénzesitési záradékával ellátva a 
városi hivatalnál f. é. augusztus hó ll- lő l f. é. aug. 
hó 19-ig terjedő nyolez napi közszemlére kitétetnek 
azon figyelmeztetéssel, hogy az adókötelesek netáni 
felszólamlásaikat, s pedig:

a) azon adózók, kik a fentérinlett kivetési lajstrom
ban tárgyalt adónemmel már a múlt évben voltak 
megróva, a lajstrom kitételének napját

b) azon adózók, kik a kivetési lajstromban meg
állapított adóval a kivetés évében első Ízben rovattak 
meg, adótartozásuknak az adókönyvecskébe történt 
bejegyzését követő 15 nap alatt közvetlenül a lévai
m. kir. pénzügyigazgalósághez annál is inkább nyújtsák 
be, mert ezen határidőn túl oda beérkezett felszólam
lásaik az 1883. évi XLIV. t.-cz. 5. §-a értelmében 
mint figyelembe nem vehetők egyszerűen visszautasit- 
latnak.

Selmeczbányán, 1898. aug. 10.

Városi adóhivatal.

N Y I LT-T É R*

Figyelmeztetés 
Tisztelt Kartársaimhoz.

M ár régó ta  á lta lá n o san  á tte r je d t tu d a tu n k  volt, hogy  van 
közöttünk valaki, a  ki ro sz in d u la ta  á l ta l vezére lte tve , ta lán  érdem ek 
szerzése czéljából, egy ik  m ásik  tisz ttá rsá t e lö ljáróknak  előtt 
koholm ányaiva l és a  té nyoknek  ro szak a ra tu  e lferd ítésével bom ázolta .

* K ro v a t a la tt köz lő iteké rt nem  felelős a  S zerk.
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S oha «om tud tuk  hon n an  fuj a  szel, annak  .s.tk hatását 
éreztük néha-neha . V égre nekem  sik e rü lt a n y u la t a  bokorból k iug
ra tn i;  m inélfogva figyelm eztetem  k a r t á ja im a t ,  hogy Szép Oáhor 
m . k ir. b án ya igazga tó ság i azám vizsgálótol óvakodjanak , ne hogy 
késén i s  sa já t k á ru k k a l ism erjék é t ki

A m again  részéré l m ár végeztem vele, hogy m ikén t az m m  
ta rtozik  a ny ilvánosság  elé, azonban  nevezett e ljá rásá t ny ilvánossági a 
hozom , hogy m in d en k i vélem ényt alkothasson o lleg iá lis  í z ü le te  
e* e ljá rása  felél, és hogy tisz ttársaim at je len  iTgyolm e/t.•tési-mmel 
tá lán  nagyobb  kellcm etlenségoktél m egóvhatom  

S e lu ieezbanya 18t** a-igusztus hó 8-án
Vagyok k a rtá rs i üdvözlettel 

i t i r u l i n n i  í iy í í/ .i i  
m. k ir. bányaszám tiiz t.

Foulárd-selyem 6ö krtói
3 frt 35 k rig  m é te renkén t — jap&ni, ch inai stb. legú jabb  m in táza
tok és színekben , valam in t fekete, fehér és s/.ines I I o i i i i o Ik m v ; -  
M elyem  45 krtó i 14 fr t ilő k rig  m éterenként — a legdivatosabb 
szórós, szín és m in táza tban  F r lv i i t - f o g y a s z t é l t i i i lh  póstabér 
ét vámmentesen valamint házhoz szállítva m in t á iv a l  
qé M tafoiMlul tava l  kőidének, 2Heieben G. selyenijyárai o «u,. .i, .sm Ziiriclibeu
-  M agyar levelezés. Svájczba kétszeres levélbélyeg ragasztandó.

H I R D E T  É S E K.

Teljesen ártalmatlan
A ntiseptikus es hyg ien ikusi í h ™ .
T eljesen biztos hatással, 

használatban  kím életes és 
nem  kellenek többé sem m i
nem ű gyöngéd te len  és á r 
ta lm as gum in i- vagy spon- 
gya-czikkek. 1 doboz (12 
d rb ) 1 frt 50 kr.. pontos 
használati utasítással 1 frt 
75 kr. elölegcs beküldése 

után bérmentve 
K apható a  fe ltalálónál 

LÁSZLÓ J ÓZ S E F
gyógyszerésznél 

Maros-Újvár. (E rdély  . 
Budapesti főraktár : Török 
József gyógyszerész. Kerpcl 
Fehérsas gyógyszertár Lipót- 
körut28. •• Bárhova diseréi 
szétküldés Telefon 3617. 

Czélszorii és kíméletes.

M  ̂  1$ ü

puha padlóra

L I N Ó L E U M
padló-zománcz

3 árnyalatban
Rojogyzell védjegy : vas lovag

lakk- ós festékgyár

á
ti

Becs.
Teljesen használatra kész, csinos 

os a i-/.rínak megfelelő 1 k. dobozukban.
Linóleum padló-zomász egy óra 

a la tt m egszárad pompás fényű, sima 
és repedésektől ment marad.

Linóleum padló-zománcz közvet
lenül a dobozból mázolható fel.

Linóleum padló-zománcz haszná
latra sukkal olcsóbbb, mint a többi 
padlú-fényináz.

Kapható minden nagyobb festék- 
és gyógyáru-üzletben

Selmeczbányán kapható:
Eichel Sándor özv. Eng’l Zsigmond* 
Krausz W. G. Ernst Zsigmond. 

uraknál.

1898. évi IG28. szám.

Szállítási hirdetmény.
A szélaknai m. kir. bányahivilláinál 1898/99. évre 

350 (j jó minőségű zsupszalma szükségeltelvén, fel- 
hivalnak a szállítani vállalkozók, hogy erre vonatkozó, 
:.() kros bélyeggel ellátott ajánlataikat f. évi augusztus 
hú 25-ig c hányahivatalhoz küldjék be.

Szállítási feltételek:
1. A szállítási ajánlathoz a felajánlott zsupszalma 

értékének 10%-a készpénzben vagy bizlositékképen 
elfogadható értékpapírokban biztosíték gyanánt csa
tolandó.

2. Ajánlatot lehet lenni kisebb mennyiségre is.
3. Csak ez idei termésű, száraz és kifogástalan 

minőségű zsupszalma szállítandó ; oly zsupszalma, mely 
az átvételre kiküldött bizottság állal silány minőségé
nél, vagy bármely hibánál fogva kilogasoltatnék, á t
vétetni nem fog.

4. A felajánlott zsupszalma mennyisége az elfo
gadott ajánlat kézbesítésétől számitolt két, azaz 2 hó
napon belül a szélaknai lóistállóhoz szállítandó be.

f>. Az elfogadott ajánlatok áru szerzési kötéseknek 
tekintetnek, s azok után a szállító a fokozatos bélyeg 
illetéket köteles lefizetni.

G. A selmeczbányai m. kir. bányaigazgatóság 
fenlartjfl magának n jogot, hogy beérkező ajánlatok 
bármelyiket tetszés szerint elfogadhatja esetleg vala
mennyi ajánlatot visszautasíthatja.

Szélaknán 1898. évi julius hó 24-én
____  M. kir. bányahivatal.

NINCS TÖBBÉ LÁBFÁJÁS
@ sem tyúkszem , sem izzadós láb, 

sem börkem ényedés, sem láb
daganat, sem fagyos láb, sem 
lábégés. Rövid idei viselés után 
m e g k ö n n y e b b ü l a  j á r á s a  
annak, ki czipőjét Dr. Höeyes-féle 

az egész világon szabadalmazott A s b e s t  
talpbéléssel lá tja  el.

Párja egyszerit (50 kr., kettős vastagságú 
1 frt 20 kr. Az Asbest talpbélés kitűnőségét 
legjobban bizonyltja, liogy a cs. és kir. közös- 
hadseregnek és a m. kir. honvédségnek eddig
2,2500 pár szállitatott.

Szétküldés csakis utánvétellel, vagy a pénz 
elölegcs beküldése és külön 10 kr. franco. Fel
világosítások és prospektusok, köszönet nyilvá
nítások ingyen.

Általános Asbestáru-gyár betéti társa
ság Budapest, VI., Sziv-utcza 18. 
át*'F' Viszont eladóknak megfelelő árengedmény.

kiil(iiil<v,,-- '1ő poloska, bolha, 
sváb, moly háziállatok élősdie 

sth. ellen.

Csodálatram éltó a hatása! Magol m indenféle rovart,
Meglepő biztossággal és kiirtja a sok férget biztosan és 
gyorsan úgy, hogy semmi nyoma sem marad. Azért 
dicsérik is az egész világon. — Milliók és milliók veszik is.

Ismertető jele:
1. lepecsételt üveg; 2, „Zacherl“ név. 2—10

K a p h a t ó :
Selmeczbányán, Takács Miklós, Eichel Sándor, özv.

Marschalkó Gyula, Engel Zsigmond,
Krausz V. G. Ernst Zsigmond,

____________________Weisz Ignácz uraknál.

K a p h a t ó :
Hodrusb&nyán, Kukucska József urnái. 
Uj-Bánya, Heinrich Ede urnái.
Znlováralja, Schanaich Victor.

Nyomatott a l.iptiilajdonos Joergcs Ágost és özv. fia könyvnyomdájában Selmeczbányán, 1898.


